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LATVIJAS REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033;
tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr.7
Salacgrīvā

2014.gada 30.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par biedrības „Marmots” projekta „Senioru vingrošanas laukuma izveide” līdzfinansēšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
3. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar
Alojas novada domi
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 153 „Par
deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas ielā
4 nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu noliktavas ēkas daļai Tīruma ielā 3,
Salacgrīvā
6. Par pašvaldības ceļa joslu cirsmu Salacgrīvas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautnieki”, Liepupes pagastā pārdošanu par
nosacīto cenu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4” -3 , Liepupē, Liepupes pagastā
pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 31” - 11, Liepupē, Liepupes
pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 2”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Šalkas”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” - 1, Korģenē, Salacgrīvas
pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
13. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli „Jaunzemes 2”- 3, Ainažu pagastā
14. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 165 „Par
2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/75 laušanu”
15. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.127 „Par
2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/67 laušanu”
16. Par daļu no pašvaldības zemes gabalu Ezera iela 11, Liepupē un Liedaga ielā 5A, Tūjā,
Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu

17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas „Ezers”, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
18. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Paceplīši”, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
19. Par zemes vienības „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad.
Nr.66600070002) detālplānojuma projekta nodošanu pilnveidošanai
20. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.91 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
24. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. - 2027. gadam izstrādes uzsākšanu
25. Par metu konkursu “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra
Nr.6615001007”
26. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu zvejnieku
saimniecībai „Bute”
27. Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora pienākumu izpildītāja
iecelšanu
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
29. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu 5. Starptautiskajam Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivālam
30. Par dalības maksas noteikšanu Korģenes skolas 140 gadu jubilejas pasākumā
31. Par projekta iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātei „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
32. Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Automašīnu stāvlaukuma izbūve
Krasta ielā 40A” līdzfinansēšanu
33. Papildus darba kārtības jautājumi:
33.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
33.2.Iesniegums par finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas vidusskolas emblēmas
"Zvejnieks" restaurācijai un montāžai
34. Par saistošo noteikumu Nr. B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
18.jūnija saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2014.gada I pusgadā
Sēdi vada- Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Protokolē- Atbildīgā domes sekretāre Inita Hartmane
PiedalāsDeputāti: Skaidrīte Eglīte, Jānis Cīrulis, Sanita Šlekone, Anda Alsberga, Māris Trankalis, Andris
Zunde, Inga Čekaļina, Gints Šmits, Aleksandrs Rozenšteins, Lija Jokste, Normunds Tiesnesis,
Ilona Balode
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Kaspars Ķemers - Salacgrīvas novada domes izpilddirektors, Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada
domes ekonomiste, Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja, Aivars
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Ilgavīzis – Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs, Aivars Krūmiņš – Salacgrīvas novada domes
izpilddirektora palīgs tehniskos jautājumos, Jānis Bergs – Salacgrīvas novada domes ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja,
galvenā arhitekte, Vineta Krūze – Salacgrīvas novada būvvaldes teritorijas plānotāja, Ilga Tiesnese
– Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja
Uzaicinātās personas: Biedrības „Marmots” valdes priekšsēdētājs Sandis Birkenbergs
Nepiedalās- Aija Kirhenšteine (personiski iemesli), Dace Martinsone (personiski iemesli)
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu iekļaut sēdes darba kārtībā divus papildus jautājumus:
33.3. „Par līdzdalību Ainažu jūrskolas muzeja pasākuma "Ainažu jūrskolai -150!" organizēšanā”
un 33.4. „Par finansējumu tehniskā aprīkojuma iegādei ģimenes ārsta prakses Ainažos darbības
uzsākšanai”.
Citu priekšlikumu nav.
Sēdes vadītājs Dagnis Straubergs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību ar 33
jautājumiem un 4 papildus darba kārtības jautājumiem. Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:
1. Par biedrības „Marmots” projekta „Senioru vingrošanas laukuma izveide” līdzfinansēšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu
3. Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar
Alojas novada domi
4. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 153 „Par
deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas ielā
4 nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
5. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu noliktavas ēkas daļai Tīruma ielā 3,
Salacgrīvā
6. Par pašvaldības ceļa joslu cirsmu Salacgrīvas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautnieki”, Liepupes pagastā pārdošanu par
nosacīto cenu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4” -3 , Liepupē, Liepupes pagastā
pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 31” - 11, Liepupē, Liepupes
pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 2”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Šalkas”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” - 1, Korģenē, Salacgrīvas
pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma
apstiprināšanu
13. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli „Jaunzemes 2”- 3, Ainažu pagastā
14. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 165 „Par
2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/75 laušanu”
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15. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.127 „Par
2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/67 laušanu”
16. Par daļu no pašvaldības zemes gabalu Ezera iela 11, Liepupē un Liedaga ielā 5A, Tūjā,
Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
17. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas „Ezers”, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
18. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Paceplīši”, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
19. Par zemes vienības „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad.
Nr.66600070002) detālplānojuma projekta nodošanu pilnveidošanai
20. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.91 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
24. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. - 2027. gadam izstrādes uzsākšanu
25. Par metu konkursu “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra
Nr.6615001007”
26. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu zvejnieku
saimniecībai „Bute”
27. Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora pienākumu izpildītāja
iecelšanu
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
29. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu 5. Starptautiskajam Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivālam
30. Par dalības maksas noteikšanu Korģenes skolas 140 gadu jubilejas pasākumā
31. Par projekta iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātei „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
32. Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Automašīnu stāvlaukuma izbūve
Krasta ielā 40A” līdzfinansēšanu
33. Papildus darba kārtības jautājumi:
33.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
33.2.Iesniegums par finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas vidusskolas emblēmas
"Zvejnieks" restaurācijai un montāžai
33.3.Par līdzdalību Ainažu jūrskolas muzeja pasākuma "Ainažu jūrskolai -150!"
organizēšanā
33.4.Par finansējumu tehniskā aprīkojuma iegādei ģimenes ārsta prakses Ainažos darbības
uzsākšanai
34. Par saistošo noteikumu Nr. B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
18.jūnija saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada
pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
Informācija:
1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2014.gada I pusgadā
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1.§
Par biedrības „Marmots” projekta „Senioru vingrošanas laukuma izveide” līdzfinansēšanu
D.Straubergs informē, ka 2014.gada 23.jūlija Finanšu komitejas sēdē tika nolemts jautājumu virzīt
uz domes sēdi, aicinot biedrības „Marmots” pārstāvi piedalīties un atbildēt uz jautājumiem par
projekta „Senioru vingrošanas laukuma izveide” realizēšanas vietas un izvēlēto iekārtu
piemērotību.
Sēdes vadītājs dod vārdu biedrības „Marmots” valdes priekšsēdētājam S.Birkenbergam.
S.Birkenbergs - Projekta realizācijas vieta izvēlēta, jo biedrība iznomā šo zemes gabalu. Plānots
pakāpeniski attīstīt iznomāto teritoriju, veidojot apskates objektu. Iepazinies ar iekārtu un atzīst, ka
tā nav piemērota senioriem, tādēļ izvēlējies sākotnēji plānotās iekārtas vietā uzstādīt 10
individuālos sporta rīkus.
(debatēs piedalās D.Straubergs, J.Cīrulis, A.Rozenšteins, N.Tiesnesis, L.Jokste, M.Trankalis,
S.Eglīte, I.Balode, A.Alsberga)
D.Straubergs jautā, vai biedrības pārstāvis tic, ka laukums tiks apmeklēts?
S.Birkenbergs apliecina, ka ir atsaucība no iedzīvotāju puses.
D.Straubergs jautā, par LAD piešķirto finansējumu.
S.Birkenbergs informē, ka oficiāla atbilde nav saņemta. Apliecina – gadījumā, ja LAD atbalsts būs
daļējs, biedrība projektu realizēs pa kārtām.
M.Trankalis ierosina lēmumu pieņemt pēc LAD atbildes saņemšanas. Informē, ka Uzņēmēju
konsultatīvās padomes sēdē izskanējis priekšlikums šādu senioru vingrošanas laukumu izvietot pie
bērnu rotaļu laukuma.
J.Cīrulis jautā, vai ir skice, kurā iezīmēta plānotā teritorijas iekārtošana?
S.Birkenbergs atbild, ka plāns ir uzzīmēts – līkloču taka ar izvietotām uzņēmumu skulptūrām.
M.Trankalis informē, ka arī uzņēmēji ir sprieduši par uzņēmumu objektu izvietošanu jahtu ostas
laukumā, izsakās – ka tādā gadījumā ideja pārklāsies.
J.Cīrulis jautā, vai visu, ko biedrība būs izveidojusi, uzturēs biedrība par saviem līdzekļiem?
S.Birkenbergs apliecina, ka tā tas būs.
D.Straubergs jautā, par kādu finansējumu biedrība apsaimniekos izveidoto parku?
S.Birkenbergs informē, ka par biedru naudām ar brīvprātīgo darbaspēku.
A.Alsberga jautā, vai biedrības pārstāvis ir lūdzis projektam līdzfinansējumu iestādei „Brīze”?
S.Birkenbergs atbild, ka līdz šim nav to darījis, bet plāno runāt ar iestādes „Brīze” īpašniekiem.
J.Jokste jautā par biedrības rīcību gadījumā, ja dome nepiešķirtu līdzfinansējumu.
S.Birkenbergs atbild, ka finansējums tiks meklēts citur, ja neveiksmīgi, tad projektu nerealizēs.
Apliecina, ka biedrība „Marmots” vēlas sakārtot zemes gabalu, kuru nomā, un savu ieceri sākt ar
šī projekta „Senioru vingrošanas laukuma izveide” realizāciju.
Sēdes vadītājs dod vārdu Salacgrīvas būvvaldes galvenajai arhitektei I.Cīrulei.
I.Cīrule norāda, ka vēlas iepazīties ar skici, jo jāredz, vai plānotais iekļaujas katoļu baznīcas
apkārtnē. Ja plānots uzstādīt trenažierus, tad tie labāk iederētos pie bērnu rotaļu laukuma Sila ielā.
D.Straubers ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošai domes sēdei, aicināt biedrību
„Marmots” iesniegt Lauku atbalsta dienesta lēmumu un saskaņot skici ar Salacgrīvas novada
būvvaldes galveno arhitekti.
Citu priekšlikumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai 2014.gada
20.augusta sēdē.
Lēmums Nr.240. Lēmumprojekts uz 1 lp. iesniegumi un citi dokumenti uz 20 lp. pievienoti
protokolam.
.
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2. §
Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas
novadā”” apstiprināšanu
(ziņo I.Cīrule)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma
8.panta otro daļu un 02.05.2012. MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 22.punktu, ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
24.06.2014. vēstuli Nr.18-6/5918 „Par saistošajiem noteikumiem”, saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija
Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada
20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Salacgrīvas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstā minēto informāciju.
3. Atcelt Salacgrīvas 2014.gada 21.maija lēmumu Nr.137 „Par saistošo noteikumu Nr.4
„Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas novadā”” apstiprināšanu”
(protokols Nr.5; 1.§).
Lēmums Nr.241. Pielikumi uz 2 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
24.06.2014. vēstule Nr.18-6/5918 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
3. §
Par deleģēšanas līguma par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu slēgšanu ar
Alojas novada domi
(ziņo D.Straubergs)
Ņemot vērā Alojas novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr. 282 (protokols Nr. 9 18#) „Par
līguma slēgšanu ar Salacgrīvas novada domi par pašvaldību funkcijas – būvniecības procesa
tiesiskuma nodrošināšanu Alojas novada teritorijā, deleģēšanu Salacgrīvas novada Būvvaldei uz
laiku līdz 2014.gada 31.decembrim”, kā arī to, ka Salacgrīvas novada pašvaldībai ir nepieciešamā
institūcija, lai izpildītu Alojas novada domes deleģēto pārvaldes uzdevumu, vienlaikus pilnvērtīgi
nodrošinot Salacgrīvas novada pašvaldības funkciju izpildi un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta
piekto daļu, un saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemties Alojas novada pašvaldības deleģētās funkcijas - būvniecības procesa
tiesiskuma nodrošināšanas izpildi.
2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Alojas novada domi par deleģētās būvniecības procesa
tiesiskuma nodrošināšanas funkcijas Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izpildi
uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim.
3. Uzdot Salacgrīvas novada būvvaldei veikt būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanas funkciju izpildi Alojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6

4. Iekasēt Alojas novada domes 2010.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.8
„Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu” noteiktās pašvaldības nodevas un pilnā apmērā
pārskaitīt Alojas novada domei līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, par gada
beidzamo ceturksni līdz 29.decembrim, iesniedzot detalizētu iekasēto pašvaldības nodevu
atšifrējumu pa personām līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
5. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli ir Salacgrīvas novada domes
izpilddirektors Kaspars Ķemers.
Lēmums Nr.242. Alojas novada domes 03.07.2014. vēstule Nr.3-6/14/547 uz 2 lp. pievienota
protokolam.
4. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 153 „Par
deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas ielā 4
nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
(ziņo J.Cīrulis, D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga)
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.07.2014. vēstulē Nr.
17.18.-1e/6315 „Par Salacgrīvas novada domes deleģēšanas līguma saskaņošanu” izteiktos
iebildumus saistībā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumu Nr. 153 „Par
deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas ielā 4
nodošanu bezatlīdzības lietošanā” apstiprinātā deleģēšanas līguma 2.1., 3.3.., 7., 9., 12.1., 13.1.
punktu un saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anda Alsberga), Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
precizēt ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumu Nr.153 „Par
deleģēšanas līguma slēgšanu un katlu mājas Liepupes pagasta, Liepupē, Mehanizācijas ielā 4
nodošanu bezatlīdzības lietošanā” apstiprināto deleģēšanas līguma nosacījumus atbilstoši Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.07.2014. vēstulē Nr. 17.18.-1e/6315
norādītajiem iebildumiem un apstiprināt deleģēšanas līguma projektu jaunā redakcijā, saskaņā ar
lēmuma 1.pielikumu.
Lēmums Nr.243. Pielikums uz 3 lp. un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
02.07.2014. vēstule Nr. 17.18-1e/6315 uz 1 lp. pievienoti protokolam.
5. §
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu noliktavas ēkas daļai Tīruma ielā 3,
Salacgrīvā
(ziņo D.Straubergs)
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18. jūnija lēmumu Nr.209 „Par daļu
no noliktavas ēkas Tīruma ielā 3, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, 2014.gada 10.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības
īpašumu atsavināšanas komisijas protokolu Nr.22 un to, ka SIA „Toriwood” nosolījis noliktavu
telpu ar kopējo platību 195,20 kv.m un zemes 1417 kv.m platībā visaugstāko nomas maksu
mēnesī, saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
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Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1.Apstiprināt 2014.gada 10.jūlijā notikušās Salacgrīvas pašvaldības nekustamā īpašuma Tīruma
ielā 3 noliktavas telpu ar kopējo platību 195,20 kv.m un zemes 1417 kv.m platībā nomas tiesību
izsoles rezultātus.
2.Saskaņā ar 2014.gada 10.jūlija Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas
komisijas protokolu Nr.22, slēgt nedzīvojamo telpu uz zemes nomas līgumu ar SIA „Toriwood”,
reģ. Nr. 44103081453, nosakot nomas maksu mēnesī par telpām 12,64€ un zemes nomas maksu
gadā 43,29€.
3. Noteikt nomas termiņu 12 (divpadsmit) gadi.
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.244.
6. §
Par pašvaldības ceļa joslu cirsmu Salacgrīvas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, L.Jokste, J.Cīrulis, N.Tiesnesis, I.Balode)
D.Straubergs ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo nav notikusi koku ciršanas saskaņošana ar
visiem ceļu joslām piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.
Citu priekšlikumu nav.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, uzdot izpilddirektoram
K.Ķemeram uz 2014.gada 13.augusta Attīstības un Finanšu komiteju sēdēm iesniegt darbības
plānu jautājuma risināšanai.
Lēmums Nr.245. Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam.
7. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautnieki”, Liepupes pagastā pārdošanu par
nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18. jūnija lēmumu Nr. 197 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautnieki”, Liepupes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosacītās
cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.6; 5.§) un ņemot vērā to, ka
pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājis nekustamā īpašuma nosacīto cenu € 5 600 (pieci
tūkstoši seši simti euro), saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Strautnieki”,
Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 009 0156 pārdošanu par nosacīto cenu € 5 600 (pieci
tūkstoši seši simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
Lēmums Nr.246.
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8. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4” -3 , Liepupē, Liepupes pagastā
pārdošanu par nosacīto cenu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18. jūnija lēmumu Nr. 199 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 4”-3, Liepupē, Liepupes pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.6; 7.§)
un ņemot vērā to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona [..] ir samaksājusi nekustamā īpašuma nosacīto
cenu € 300 (trīs simti euro), saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Liepupe 4” -3, Liepupē, Liepupes pagastā, kadastra Nr.6660 900 0348 pārdošanu par
nosacīto cenu € 300 (trīs simti euro) un noslēgt pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
Lēmums Nr.247.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Liepupe 31” - 11, Liepupē, Liepupes pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
1. Salacgrīvas novada dome, izskatot 2014.gada 6.jūnijā saņemto [..], personas kods [..], dzīvojoša
[..], pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Liepupe 31”-11, atsavināšanas ierosinājumu (reģ. Nr. 316.2/315), konstatēja, ka:
1.1. [..], izmantojot likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās
daļas 5.punktā paredzētās valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanas
tiesības, iesniedzis iesniegumu par dzīvokļa „Liepupe 31”- 11, kadastra Nr. 6660 900 0351
nodošanu atsavināšanai.
1.2. 2010.gada 1.februārī starp pašvaldības aģentūru „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi”, kuras
saistību un tiesību pārņēmējs ir Salacgrīvas novada dome, kā izīrētāju un [..], kā īrnieku noslēgts
dzīvojamo telpu īres līgums par pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr. 11, „Liepupe 31, Liepupē
izīrēšanu. Īres līgums tika pārslēgts 2013.gada 1.februārī, Salacgrīvas novada domei, kā izīrētājam,
noslēdzot dzīvokļa īres līgumu Nr. 8-2.6/94 ar [..].
1.3.Saskaņā ar finanšu nodaļas sniegto informāciju īrniekam īres parādu nav.
1.4. Nekustamais īpašums „Liepupe 31”-11, kadastra Nr. 6660 900 0351, kas sastāv no
kopīpašuma 6661/11711 domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6660 009 1343 001 un
kopīpašuma domājamās daļas no zemes 661/11711, ar kadastra apz. 6660 009 1343 un dzīvokļa ar
kopējo platību 71,7 kv.m, ir reģistrēts uz Salacgrīvas novada pašvaldības vārda Liepupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 515 11.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.
pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā arī
ņemot vērā 2014.gada 9.jūlijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines (sertifikāts
Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/122, pamatojoties uz 2014.gada
23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
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Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Liepupe 31”-11, kadastra Nr. 6660 900 0351.
2.2. Apstiprināt lēmuma 2.1.punktā minētā īpašuma nosacīto cenu € 4 600 (četri tūkstoši seši simti
euro).
2.3. Apstiprināt lēmuma 2.1.punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.248. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
10. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunzemes 2”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
1.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka
atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa
ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa
ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs
īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma
izbeigšanu.
01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās
personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa
ģimenes loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu
apliecinoša dokumenta kopiju; īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos
par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu; atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais
dzīvoklis, – īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. [..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju un šī likuma 5.panta otro
daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas
Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/78,
Publiskas personas mantas atsavināšanas 36.panta trešo daļu, pamatojoties uz 2014.gada
23.jūlija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Jaunzemes 2” – 1, kadastra Nr.6625 900 0062, Ainažu pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 43,3 kv.m un 434/1636 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6625 002
0025 007.
2.2. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa nosacīto cenu € 430 (četri simti trīsdemit euro).
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2.3. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 18 mēneši.
2.4. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.5.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.249. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
11. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Šalkas”-1, Ainažu pagastā nodošanu
atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
1.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka
atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Īrnieks vai viņa
ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: īrnieks un viņa
ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs
īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 2) tiesā nav celta prasība par īres līguma
izbeigšanu.
01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 5.punkts nosaka: ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās
personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa
ģimenes loceklis un atsavināšanas ierosinājumam pievieno: atsavināšanas ierosinātāja personu
apliecinoša dokumenta kopiju; īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos
par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu; atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais
dzīvoklis, – īres līgumu); izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. [..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju un šī likuma 5.panta otro
daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, 2014.gada 20.maijā sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas
Ilzes Apeines (sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/82,
Publiskas personas mantas atsavināšanas 36.panta trešo daļu, pamatojoties uz 2014.gada
23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Šalkas” - 1, kadastra Nr. 6625 900 0066, Ainažu pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo
platību 125,4 kv.m un 1254/2407 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6625
002 0285 001, 1254/2407 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apz. 6625 002 0285
007, 1254/2407 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra apz. 6625 002 0285.
2.2. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa nosacīto cenu € 700 (septiņi simti euro).
2.3. Pārdodot nekustamo īpašumu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu 3 (trīs gadi).
2.4. Apstiprināt 2.1 punktā minētā dzīvokļa atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.5.Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..].
Lēmums Nr.250. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
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12. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa „Viskalni 1” - 1, Korģenē, Salacgrīvas pagastā
nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
[..]
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 4.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.
pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”8.pantu, 45.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, kā
arī ņemot vērā 2014.gada 20.jūnija sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Ilzes Apeines
(sertifikāts Nr.110) veikto nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu Nr. 2014/116, atklāti balsojot:
PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste,
Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda
Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada
dome NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli
„Viskalni 1” - 1, kadastra Nr. 6672 900 0287.
2.2. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma nosacīto cenu € 400 (četri simti euro).
2.3. Apstiprināt 2.1. punktā minētā īpašuma atsavināšanas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2.4. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – [..]
Lēmums Nr.251. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
13. §
Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli „Jaunzemes 2”- 3, Ainažu pagastā
[..]
2. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta piekto daļu, kurā noteikts, ka „pilngadīgs
ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu
iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs
mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības”, ņemot vērā 2014.gada
23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumus, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis
Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli „Jaunzemes 2” – 3, Ainažu pagastā (38,3 kv.m platībā) [..],
personas kods [..], nosakot īres maksu par 1 kv.m mēnesī – 0,20€ un līguma termiņu – uz
nenoteiktu laiku.
2.2. Uz rakstveida vienošanās pamata lauzt 2012.gada 30.novembra īres līgumu ar [..], personas
kods [..] par dzīvokļa „Jaunzemes 2”-3, Ainažu pagastā izīrēšanu.
Lēmums Nr.252. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
14. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija lēmumā Nr. 165 „Par
2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/75 laušanu”
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto, 2014.gada 14.maija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode,
Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
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Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ grozīt Salacgrīvas novada domes 2014.gada 21.maija
lēmumu Nr. 165 „Par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/75 laušanu” un izteikt
lēmuma lemjošo daļu šādā redakcijā:
sniegt tiesā prasību par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/75, kas noslēgts
starp [..], personas kods [..], kā īrnieku, un Salacgrīvas novada domi, kā izīrētāju, izbeigšanu,
izliekot īrnieku bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
Lēmums Nr.253. Salacgrīvas novada sociālā dienesta atzinums uz 1 lp. pievienots protokolam.
15. §
Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.127 „Par
2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/67 laušanu”
[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ grozīt Salacgrīvas novada domes
2014.gada 16.aprīļa lēmumu Nr. 127 „Par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/67
laušanu” un izteikt lēmuma lemjošo daļu šādā redakcijā:
sniegt tiesā prasību par 2013.gada 2.janvāra dzīvokļa īres līguma Nr. 8-2.6/67, kas noslēgts
starp [..], personas kods [..], kā īrnieku, un Salacgrīvas novada domi, kā izīrētāju, izbeigšanu,
izliekot īrnieku bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
Lēmums Nr.254. Salacgrīvas novada sociālā dienesta atzinums uz 1 lp. pievienots protokolam.
16. §
Par daļu no pašvaldības zemes gabalu Ezera iela 11, Liepupē un Liedaga ielā 5A, Tūjā,
Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
1.1.Nekustamais īpašums Ezera iela 11, kadastra Nr. 6660 009 0518, zemes vienības kadastra
apz. 6660 009 0494 (1,6834ha platībā) ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals,
saskaņā ar 2008.gada 24.septembra Liepupes pagasta padomes lēmumu (protokols Nr.13 § 48),
kas atdalīts no zemes gabala „Orhidejas” ar 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr. 494 (protokols
Nr.12;22§).
1.2.Nekustamais īpašums Liedaga iela 5A (kadastra Nr. 6660 003 0411), saskaņā ar 2008.gada
24.septembra Liepupes pagasta padomes sēdes lēmumu (prot.Nr.13, 48.§) „Par lauku apvidus
zemes piekritību Liepupes pagasta pašvaldībai” ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai
piekritīga zeme.
1.3.Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabali paredzēti lauksaimnieciskai izmantošanai.
1.4.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 2.punktu, saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības
un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1.Saskaņā ar [..], dzīvojoša [..], 2014.gada 11.jūlijā Salacgrīvas novada domē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/395), iznomāt [..] daļu no zemes gabala Ezera ielā 11 (kadastra apz.
6660 009 0494) 520 kv.m platībā, teritorija Nr. 42 bez apbūves tiesībām, pielikums Nr.1.
2.2.Saskaņā ar [..], dzīvojošas [..], 2014.gada 15.jūlijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.1/402) par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Liedaga ielā 5A
iznomāšanu mazdārziņa izmantošanai, iznomāt uz 5 gadiem [..] daļu no zemes gabala Liedaga
ielā 5A, zemes vienības kadastra apz. 6660 003 0411 (72 kv.m platībā) teritorija Nr.7, pielikums
Nr. 2.
2.3.Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku, kā Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumos Nr. 5 „Par
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 2.punktā
noteikto.
2.4.Iznomātās zemes izmantošanas veids – mazdārziņu vajadzībām.
2.5.Noteikt, ka zemes nomas līgumi stājas spēkā ar 2014.gada 1. augustu un līguma darbības
termiņu 5 gadi.
2.6.Papildus nomas maksai nomnieki maksā nekustamā īpašuma un pievienotās vērtības nodokli.
Lēmums Nr.255. Pielikumi uz 2 lp. un iesniegumi uz 4 lp. pievienoti protokolam.
17. §
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas „Ezers”, Liepupes pagastā iznomāšanu
un nomas līguma slēgšanu
(ziņo J.Cīrulis)
1. Izskatījusi [..], dzīvojoša [..], 2014.gada 27.jūnijā Liepupes pagasta pārvaldē saņemto
iesniegumu (reģ. Nr.3-16.2/362) par zemes nomas līguma pagarināšanu uz pašvaldībai piekrītoša
zemes gabala Liepupes pagastā, „Ezers”, (kadastra Nr. 6660 009 0405) 27 000kv.m platībā uz 5
gadiem, tika KONSTATĒTS:
1.1 Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Ezers” (kadastra Nr. 6660 009 0405) 7,28 ha platībā
ir Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, uz kura īpašuma tiesības
nostiprinātas Liepupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000460466.
1.2. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols
Nr.5;28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu”, zemes gabals paredzēts parku skvēru un zaļo zonu teritorijām.
1.3. 2011.gada 10.augustā noslēgts ar [..] zemes nomas līgums Nr. 8-2.1/87.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktu, saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības
un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis
Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Anda Alsberga balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Pagarināt uz 1 (vienu) gadu ar [..] noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 8-2.1/87, kas noslēgts
no 2011.gada 10.augusta pašvaldības nekustamā īpašumā Liepupes pagastā, „Ezers” (kadastra Nr.
6660 009 0405) 2 7000 kv.m (saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, pielikums Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku, kā Salacgrīvas novada domes saistošiem noteikumos Nr. 5 „Par
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā”, 3.punktā
noteikto.
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2.3. Papildus 2.2.punktā noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli.
Lēmums Nr.256. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 1 lp. pievienoti protokolam.
18. §
Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala „Paceplīši”, Liepupes pagastā iznomāšanu un
nomas līguma slēgšanu
(ziņo A.Ilgavīzis; debatēs piedalās D.Straubergs, A.Alsberga, L.Jokste)
1. Nekustamais īpašums Liepupes pagastā, „Paceplīši”, kadastra Nr. 6660 009 0413, zemes
vienības kadastra apz. 6660 009 0413 (2,3 ha platībā) ar Liepupes pagasta padomes 2008.gada
24.septembra lēmuma Nr.13,48.§ ir noteikts kā Salacgrīvas novada pašvaldībai piekritīgs zemes
gabals.
1.1. Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.118 (protokols Nr.5;
28§) „Par Salacgrīvas novada teritoriālo vienību un teritorijas plānojumu un detālplānojumu
apstiprināšanu” zemes gabals paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Salacgrīvas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 5 „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas
aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” 3.punktu, saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un
Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis,
Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone,
Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Saskaņā ar [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] 2014.gada 11.jūnijā saņemto iesniegumu reģ.
Nr. 2-16.2/330, iznomāt [..] zemes gabalu Liepupes pagastā, „Paceplīši”, kadastra Nr. 6660 009
0413, zemes vienības kadastra apz. 6660 009 0413 (2,3 ha platībā) bez apbūves tiesībām, saskaņā
ar pievienoto zemes robežu shēmu (pielikumu Nr.1).
2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 2% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā Salacgrīvas novada domes saistošajos noteikumos „Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā” noteikto minimālo
nomas maksu lauksaimniecībai.
2.3. Iznomātās zemes izmantošanas veids – lauksaimnieciskai izmantošanai.
2.4. Noteikt zemes nomas līgumu termiņu 5 (pieci) gadi.
2.5. Papildus noteiktajai zemes nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā
īpašuma nodokli.
2.6. Noteikt, ka zemes nomas līgums stājas spēkā ar 2014.gada 1.augustu.
Lēmums Nr.257. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
19. §
Par zemes vienības „Laveri” Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad.
Nr.66600070002) detālplānojuma projekta nodošanu pilnveidošanai
(ziņo V.Krūze, J.Cīrulis; debatēs piedalās A.Alsberga, L.Jokste, D.Straubergs, A.Zunde)
V.Krūze izsaka priekšlikumu atlikt jautājumu, jo nav saņemti dokumentu oriģināli.
J.Cīrulis ierosina atbalstīt teritorijas plānotājas V.Krūzes priekšlikumu par jautājuma atlikšanu.
Citu priekšlikumu nav.
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Deputāti atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, virzīt izskatīšanai pēc
nepieciešamo dokumentu oriģinālu saņemšanas.
Lēmums Nr.258. Lēmumprojekts uz 2 lp. pievienots protokolam.
20. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 19.marta lēmumā Nr.91 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes
gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā”
(ziņo I.Cīrule)
Saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13
deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris
Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga,
Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome
NOLEMJ:
1. Izteikt sekojošā redakcijā Salacgrīvas novada domes 19.03.2014.lēmuma Nr.91 “Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
zemes gabaliem Salacgrīvas novada teritorijā” 2.2.punktu:
“2.2. 2.zemes vienībai ar platību 0,16 ha (platība precizējama pēc zemes gabala
instrumentālās uzmērīšanas dabā) piešķirt nosaukumu “Vecsalacas 2A” un zemes gabalam
noteikt sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601) – 0,07 ha platībā;
- dabas pamatnes zeme (NĪLM kods 0501) – 0,01 ha platībā;
- zeme ceļa nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) – 0,08 ha platībā”.
Lēmums Nr.259.
21. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
(ziņo I.Cīrule)
[..]
1.4. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka
zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot
detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.;
1.5. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2.Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā ar 2014.gada
23.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr.[..], ietilpstošo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr.[..], ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu;
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā;
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu
plāna pamata;
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
2.3. Atzīt par spēku zaudējušu Salacgrīvas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu
Nr.461 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]”.
Lēmums Nr.260. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 2 lp. pievienoti protokolam.
22. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
(ziņo I.Cīrule)
[..]
1.4. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 4.6. punktā, cita starpā, teikts, ka
zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot
detālplānojumu vai, vienkāršā situācijā, ja pilsētas Dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.5. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā ar 2014.gada
23.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1.Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], ietilpstošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr. [..], ietilpstošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] ir sekojoši nosacījumi:
2.2.1.Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu;
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas atrodas
zemes ierīcības projekta teritorijā;
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu
plāna pamata;
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
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Lēmums Nr.261. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 3 lp. pievienoti protokolam.
23. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem projekta izstrādei
īpašumam [..]
(ziņo I.Cīrule)
[..]
1.4. LR Ministru kabineta 30.04.2013.noteikumu “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punktā ir noteikts, ka lauku teritorijās jaunveidojamās
zemes vienības minimālā platība ir 2 ha.
1.5. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu 2.1.5. punktā noteikts, ka zemesgabalu
drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu vai,
vienkāršā situācijā, ja dome tam piekrīt, zemes ierīcības projektu.
1.6. Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. punkts nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.
2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu un 12.punktu, saskaņā ar 2014.gada
23.jūlija Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs,
Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita
Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
2.1. Noteikt, ka, lai sadalītu nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr.[..], ietilpstošo 1.zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atbilstoši pievienotajai shēmai (pielikums Nr.1), nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu.
2.2. Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā īpašumā [..], kad. Nr.[..], ir sekojoši
nosacījumi:
2.2.1. Zemes ierīcības projekts saskaņojams ar:
2.2.1.1. Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.
2.2.1.2. Ar to inženierkomunikāciju turētājiem, kuru tīkli vai to aizsargjoslas
atrodas zemes ierīcības projekta teritorijā.
2.2.1.3. Ar zemes gabala īpašnieku;
2.2.1.4. Citām institūcijām atbilstoši LR 12.04.2011. MK noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.
2.2.2. Zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu vai zemes apgrūtinājumu
plāna pamata.
2.2.3. Izstrādājot zemes ierīcības projektu, nodrošināma piekļuve visām projektētajām
zemes vienībām.
Lēmums Nr.262. Pielikums uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
24. §
Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. - 2027. gadam izstrādes uzsākšanu
(ziņo V.Krūze)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu likuma
„Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
76.punktu, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes Attīstības komitejas 2014.gada 23. jūlija
atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
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Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma izstrādi.
2. Par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Salacgrīvas novada domes teritorijas
plānotāju Vinetu Krūzi.
3. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma izstrādei saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
4. Paziņojumu par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 3 darba dienu laikā publicēt
Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv.
5. Paziņojumu par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt oficiālajā izdevumā
„Latvijas vēstnesis”, laikrakstā „Auseklis” un informatīvajā izdevumā „Salacgrīvas novada
ziņas”.
6. Salacgrīvas novada domes atbildīgai sekretārei divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas
elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas
plānošanas reģionam.
Lēmums Nr.263. Pielikums uz 2 lp. pievienots protokolam.
25. §
Par metu konkursu “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra
Nr.6615001007”
(ziņo I.Cīrule; debatēs piedalās M.Trankalis)
Lēmumprojekts attiecas uz domes priekšsēdētāju D.Straubergu, tāpēc, pamatojoties uz likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, balsojumu par
lēmumprojektu vada domes priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos S.Eglīte.
Saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot:
PAR- 11 deputāti (Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis,
Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds
Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, D.Straubergs, J.Cīrulis balsojumā nepiedalās,
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu,
Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot metu konkursu “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā,
kadastra Nr.6615001007”.
2. Apstiprināt metu konkursa “Jahtu ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā,
kadastra Nr.6615001007” žūrijas komisiju sekojošā sastāvā:
2.1.Komisijas priekšsēdētājs:
- Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs,
2.2.Komisijas locekļi:
- Jānis Cīrulis, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
- Kaspars Ķemers, Salacgrīvas novada domes izpilddirektors,
- Ineta Cīrule, Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte,
- Vineta Krūze, Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja,
- Aija Kirhenšteine, Salacgrīvas novada domes deputāte,
- Ivo Īstenais, Salacgrīvas ostas pārvaldes vadītājs,
- Imants Klīdzējs, Salacgrīvas mākslas skolas direktors,
- Sarma Kacara, Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja,
Komisijas atbildīgā sekretāre:
- Sarma Kacara, Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja.
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2.3. Komisijā ar padomdevēja tiesībām aicināt Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvās
padomes pārstāvjus Edžu Zvīni un Jāni Lipsbergu, Salacgrīvas novada jaunatnes konsultatīvas
padomes locekli Martu Danci.
3. Uzdot šī lēmuma 2.punktā noteiktajai žūrija komisijai apstiprināt metu konkursa “Jahtu
ostas laukuma labiekārtošana Ostas ielā 4, Salacgrīvā, kadastra Nr.6615001007” nolikumu.
4. Apstiprināt metu konkursa balvu fondu EUR 3500 (trīs tūkstoši pieci simti euro) apmērā.
Lēmums Nr.264.
Pārtraukums no plkst.16:45-16:50.
26. §
Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu zvejnieku
saimniecībai „Bute”
1. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi zvejnieku saimniecības „Bute” īpašnieka [..] 2014.gada
30.jūnija iesniegumu (reģ.Nr.3-16.2/366), ar lūgumu izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai
zvejniecībā, lai zvejotu iekšējos ūdeņos.
2. Atbilstoši 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 4.punkta prasībām Zvejnieku saimniecība „Bute” iesniedzis
iesniegumu un tam pievienotas šādas dokumentu kopijas: komersanta reģistrācijas apliecības
kopija; Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu.
3. Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 7. un
9.punktu, kā arī saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem,
atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona
Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins,
Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS –
nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
izsniegt uz pieciem gadiem Zvejnieku saimniecībai „Bute” („Bute”, Salacgrīvas pagasts,
Salacgrīvas novads, LV-4033, reģ.Nr.44101023037) speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā iekšējos ūdeņos Salacā.
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu, 189.pantu lēmumu
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
iesniedzot pieteikumu tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Lēmums Nr.265. Administratīvais akts uz 1 lp. un iesniegums uz 6 lp. pievienoti protokolam.
27. §
Par Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora pienākumu izpildītāja
iecelšanu
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores Lienes
Tiesneses 2014.gada 25.jūnija darba nespējas lapu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komitejas atzinumiem, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
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Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
Iecelt uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktores prombūtnes laiku par
direktora pienākumu izpildītāju ceļojumu konsultanti Baibu Gobiņu (personas kods [..]) uz 1
slodzi ar atalgojumu € 811.00 mēnesī.
Lēmums Nr.266.
28. §
Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem”
Pamatojoties uz Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra direktora pienākumu
izpildītājas B.Gobiņas 2014.gada 21.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.3-18/144), noteikumu „Salacgrīvas
novada domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Salacgrīvas
novada domes 20.03.2013. lēmumu Nr.134, nosacījumiem, saskaņā ar 2014.gada 23.jūlija Finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Salacgrīvas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā Nr.473 „Par
tirgošanas cenu noteikšanu Salacgrīvas novada suvenīriem” (ar grozījumiem 19.03.2014. lēmums
Nr.96; 21.05.2014. lēmums Nr.180; 18.06.2014. lēmums Nr.224), papildinot lēmuma 1.punktu ar
sekojošiem apakšpunktiem:
„1.14. Saulesbrilles ar Salacgrīvas novada logo EUR 3.80.;
1.15. Ūdens pudele zilā krāsā ar Salacgrīvas novada logo gravējumu EUR 4.13.;
1.16. Balta ūdens pudele ar Salacgrīvas novada logo apdruku EUR 4.13.”
1.17. T-krekls ar apdruku Salacgrīva EUR 12.40”.
Lēmums Nr.267. Iesniegums uz 1 lp. un maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķini uz 4 lp.
pievienoti protokolam.
29. §
Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu 5. Starptautiskajam Salacgrīvas klasiskās
mūzikas festivālam
(ziņo I.Tiesnese)
Pamatojoties uz Informācijas nodaļas Ilgas Tiesneses iesniegumu (reģ.Nr.3-18/139),
Salacgrīvas novada domes 20.03.2013.gada lēmumu Nr.134 „Noteikumi „Salacgrīvas novada
domes un tās iestāžu, struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” nosacījumiem, saskaņā ar 2014.gada 21.jūlija
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 23.jūlija Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
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1.Apstiprināt ieejas biļešu cenas 5.Starptautiskajam Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālam, kas
norisināsies no 2014.gada 1.augusta līdz 10. augustam Salacgrīvas novadā:
1.augustā:
Festivāla atklāšanas koncerts Salacgrīvas kultūras namā plkst.19.00 – 10 euro;
2.augustā:
Festivāla meistarklašu pedagogu koncerts Ainažu kultūras namā plkst.17.00 – 5 euro;
Wiener Kammersymphonie Salacgrīvas kultūras namā plkst.19.00 – 10 euro;
3.augustā:
Čžon Su Bin un Tatjanas Fedosejevas koncerts Salacgrīvas kultūtas namā
plkst.14.00 – 3 euro;
Meistarklašu pedagogu koncerts Lielsalacas ev.lut. baznīcā plkst.18.00 – 5 euro;
4.augustā:
Aleksandera Akimova un Jūlijas Brusencovas koncerts Salacgrīvas kultūras namā
plkst.19.00 – 5 euro;
5.augustā:
Artas Arnicānes un Floriana Rona koncerts Salacgrīvas kultūras namā
plkst.19.00 – 5 euro;
6.augustā:
Christiana Zacharias koncerts Salacgrīvas kultūras namā plkst.19.00 – 10 euro;
7.augustā:
Meistarklašu pedagogu koncerts Liepupes „Mežgravās” plkst.19.00 – 5 euro;
Maskavas konservatorijas trio koncerts Salacgrīvas kultūras namā plkst.19.00 – 5 euro;
8.augustā:
Pūtēju kvinteta „Sinfonietta Rīga” koncerts Salacgrīvas kultūras namā
plkst.19.00 – 5 euro;
9.augustā:
Bjarkes Mogensena koncerts Marijas Goreti katoļu baznīcā plkst.13.00 – 7 euro;
Lielais meistarklašu pedagogu koncerts Salacgrīvas kultūras namā plkst.15.00 – 7 euro;
10.augustā:
Festivāla Gala koncerts Kuivižu Jahtu ostā plkst.20.00 – 5 euro, 10 euro un 15 euro.
Lēmums Nr.268. Iesniegums uz 2 lp. pievienots protokolam.
30. §
Par dalības maksas noteikšanu Korģenes skolas 140 gadu jubilejas pasākumā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās J.Cīrulis, I.Balode)
Pamatojoties uz Korģenes skolas – 140 gadu jubilejas pasākuma darba grupas dalībnieces
G.Bisenieces 2014.gada 10.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.3-18/416), saskaņā ar 2014.gada 21.jūlija
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 2014.gada 23.jūlija Finanšu komitejas
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte,
Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Noteikt dalības maksu EUR 3.00 apmērā par piedalīšanos 2014.gada 23.augustā rīkotajā
Korģenes skolas 140 gadu jubilejas pasākumā no katra dalībnieka.
Lēmums Nr.269. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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31. §
Par projekta iesniegšanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātei „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
Pamatojoties uz 2014.gada 21.jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un
2014.gada 23.jūlija Attīstības un Finanšu komiteju atzinumiem, atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti
(Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris
Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits,
Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta pieteikumu „Publiskā interneta pieejamība Salacgrīvas novadā” Eiropas
reģionālā attīstības fonda finansējuma saņemšanai.
2. Kopējās projekta izmaksas EUR 22577 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit
septiņi euro), tai skaitā Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 85% - EUR 19190
(deviņpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit euro), Salacgrīvas novada domes
līdzfinansējums 15% - EUR 3387 (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro).

Lēmums Nr.270. Projekta kopsavilkums uz 1 lp. pievienots protokolam.
32. §
Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Automašīnu stāvlaukuma izbūve
Krasta ielā 40A” līdzfinansēšanu
S.Eglīte informē, ka viņai zvanījuši plānotam stāvlaukumam blakus esošās mājas iedzīvotāji un
lūguši iespēju iepazīties ar projektu, lai pārliecinātos, vai neradīsies situācija, ka māju pagalmi
applūdīs.
M.Trankalis izsaka priekšlikumu pārskatīt stāvlaukuma izvietošanas iespējas.
I.Cīrule informē, ka stāvlaukums plānots kā ceļa paplatinājums. Sporta laukums ir publiska būve,
kurai nepieciešams stāvlaukums. Projektu plānots realizēt sabiedriskās apbūves zonā.
J.Cīrulis ierosina apkopot visu kvartāla iedzīvotāju viedokļus par plānotajām darbībām. Informē,
ka ir runājis ar biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” pārstāvjiem par nepieciešamību izstrādāt
sporta laukumu teritorijas izmantošanas kārtības noteikumus.
M.Trankalis – Iedzīvotāja priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu uz vienu mēnesi ar mērķi
iepazīties ar projektu, uzklausīt iedzīvotāju viedokļus.
K.Ķemers uzņemas organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem, kurā vajadzētu piedalīties biedrības
„Sports Salacgrīvas novadam” pārstāvjiem un būvvaldes speciālistiem.
Ņemot vērā izskanējušos priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu, sēdes vadītājs aicina
deputātus balsot.
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga
Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Andris Zunde), Salacgrīvas novada dome nolemj atlikt jautājumu, uzdot izpilddirektoram
K.Ķemeram organizēt tikšanos ar kvartāla iedzīvotājiem.
Lēmums Nr.271. Lēmumprojekts uz 1 lp. pievienots protokolam.
33.Papildus darba kārtības jautājumi:
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33.1. §
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
Jānim Cīrulim
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Cīruļa
2014.gada 1.jūlija iesniegumu, atklāti balsojot: PAR- 12 deputāti (Dagnis Straubergs, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Jānis Cīrulis balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Jānim Cīrulim ikgadējo
atvaļinājumu no 2014.gada 11.augusta līdz 31.augustam - četras papildatvaļinājuma dienas par
stāžu pašvaldībā, divas kalendārās nedēļas un trīs kalendārās dienas.
Lēmums Nr.272. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
33.2. §
Iesniegums par finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas vidusskolas emblēmas
"Zvejnieks" restaurācijai un montāžai
D.Straubergs informē, ka izpilddirektora palīga tehniskos jautājumos A.Krūmiņa iesniegums ar
tam pievienoto tāmi par EUR 3089,55 piešķiršanu Salacgrīvas vidusskolas emblēmas „Zvejnieks”
restaurācijai un montāžai tika skatīts 29.07.2014. Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvās
padomes sēdē. Pēc šīs sēdes ir saņemta vēl viena tāme par darbu veikšanu par EUR 931,70.
(debatēs piedalās J.Cīrulis, A.Alsberga, D.Straubergs; izsakās K.Ķemers, A.Krūmiņš)
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu
Nr.B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr. B-5
„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”
iekļaut grozījumus - piešķirt no rezerves fonda EUR 1000 Salacgrīvas vidusskolas emblēmas
„Zvejnieks” restaurācijai.
Lēmums Nr.273. Iesniegums uz 4 lp. un tāme uz 1 lp. pievienoti protokolam.
33.3. §
Par līdzdalību Ainažu jūrskolas muzeja pasākuma "Ainažu jūrskolai -150!" organizēšanā
(ziņo D.Straubergs; debatēs piedalās A.Alsberga, L.Jokste, S.Eglīte, M.Trankalis)
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu
Nr.B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr. B-5
„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014. gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”
iekļaut grozījumus – piešķirt no rezerves fonda EUR 1000 līdzdalībai Ainažu jūrskolas muzeja
pasākuma „Ainažu jūrskolai – 150!” organizēšanai.
Lēmums Nr.274. Iesniegums uz 1 lp. pievienots protokolam.
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33.4. §
Par finansējumu tehniskā aprīkojuma iegādei ģimenes ārsta prakses Ainažos darbības
uzsākšanai
(ziņo D.Straubergs, K.Ķemers; debatēs piedalās S.Eglīte, I.Balode; izsakās I.Bendrāte)
Deputātiem atklāti balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte
Eglīte, Ilona Balode, Lija Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs
Rozenšteins, Inga Čekaļina, Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salacgrīvas novada dome nolemj lēmumprojektā „Par saistošo noteikumu
Nr.B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr. B-5
„Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu”
iekļaut grozījumus – paredzēt no privatizācijas fonda līdzekļiem EUR 6700 tehniskā aprīkojuma
iegādei ģimenes ārsta prakses Ainažos darbības uzsākšanai.
Lēmums Nr.275. Tāme uz 1 lp. pievienota protokolam.

34.§
Par saistošo noteikumu Nr. B–6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada 18.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata un
speciālo budžetu”” apstiprināšanu
(ziņo I.Lazdiņa)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti
balsojot: PAR- 13 deputāti (Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Lija
Jokste, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina,
Anda Alsberga, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salacgrīvas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. B-6 „Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2014.gada
18.jūnija saistošajos noteikumos Nr. B-5 „Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2014.gada pamata
un speciālo budžetu” (lēmuma pielikums Nr.1).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. B-6 triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā vai
elektroniskā veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Uzdot Salacgrīvas novada izpilddirektoram Kasparam Ķemeram nodrošināt, lai saistošie
noteikumi būtu brīvi pieejami Salacgrīvas novada domes ēkā, Liepupes pagasta pārvaldē un
Ainažu pilsētas pārvaldē.
Lēmums Nr.276. Pielikums uz 12 lp. un iesniegumi uz 14 lp. pievienoti protokolam.
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Informācija
1. Par Salacgrīvas novada domes budžeta izpildi 2014.gada I pusgadā
Ziņo Salacgrīvas novada domes ekonomiste – budžeta plānotāja I.Lazdiņa saskaņā ar protokolam
pievienoto pārskatu uz 8 lp.

Sēdi slēdz plkst. 17:25.
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts) 01.08.2014.
Dagnis Straubergs

Sēdes protokolētājs

(personiskais paraksts) 01.08.2014.
Inita Hartmane
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